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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se 
remotamente, via Whatsapp, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta 
data pelos membros Gladis Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos 
Chaves e Tiago Oliveira dos Santos, a presidente do CMP, Sra. Ana Beatriz Ferreira 
Garcia, como ouvinte, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de 
cenário político e econômico brasileiro e internacional; análise de índices e dos 
indexadores que estão aplicados os recursos do RPPS, e, por fim, traçar as diretrizes dos 
investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. O governo afirma que não há 
mais espaço para a continuidade do auxílio emergencial e de estímulos fiscais. Quer 
dizer, se acontecer precisará ter cortes, como disse o secretário do Tesouro, Bruno 
Funchal. No momento, não há clareza do futuro desses programas, mas os apoiadores 
receberam um importante aliado nessa história: o Fundo Monetário Internacional. 
Durante a reunião virtual do G-20, a presidente do FMI, Kristalina Georgieva, defendeu 
que autoridades globais evitem retirar iniciativas de alívio fiscal de forma prematura. O 
secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, rebateu o fundo. "O FMI não se 
atentou para situação específica do Brasil, onde o conjunto de instrumentos usados para 
combater os efeitos econômicos da pandemia foi mais elevado e resultou em gastos 
maiores do que em outros países", disse. Mas a pandemia está renovando as ideias de 
emprego e rendas universais. Na Europa, pelo menos, cresce em alguns países o apoio a 
políticas progressistas desse tipo, antes vistas como uma fantasia da esquerda. Enquanto 
isso, o mercado continua mais focado nas notícias positivas sobre a vacina e também na 
transição da presidência nos Estados Unidos. Depois de começar o dia em alta e passar 
dos 110 mil pontos, alguns investidores começaram a realizar lucros.  No fim do dia, a 
Bolsa fechou em alta de 0,32%, aos 110.132 pontos. Porém, alguns analistas e bancos de 
investimento estão preocupados com o futuro. O americano JP Morgan avisa que a 
economia dos EUA está prestes a encolher – e isso já acontecerá no primeiro trimestre. 
"Esse inverno será sombrio", disse o banco. No caso dos países do hemisfério norte, o 
inverno começará no próximo dia 21 de dezembro. Em relação à análise de índices, o 
relatório Focus de 20/11/2020 apresenta um PIB de 4,81% negativa, e uma inflação 
prevista para 2020 de 3,45% em crescimento por dezesseis semanas consecutivas. Os 
indexadores onde estão aportados os recursos do RPPS, temos até a data de 
25/11/2020, os acumulados em novembro: IMA-B (1,090), IRF-M1 (0,166), CDI (0,124) e 
IDKA 2A (1,047). Quanto à dinâmica de movimentação dos novos investimentos e dos 
desinvestimentos para pagamentos de folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas, 
sugiro a manutenção do decidido nas últimas reuniões ordinárias: que os novos 
investimentos sejam feitos no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP e os desinvestimentos 
no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, 
visto que o primeiro apresenta além de uma rentabilidade mais atrativa, certa 
estabilidade positiva de rentabilidade, e o segundo um rendimento muito baixo, porém 
estável, e, nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada, sendo a ata assinada 
pelo gestor e os demais presentes. 

 
 


